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Ärende 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsens förslag nr 07 
Revidering av stadgar 
Revidera och modernisera IOGT-NTO:s stadgar 
Kongressen 2019 gjorde flera förändringar i stadgarna i linje med de beslut som fattades 
inom ramen för Expedition 50. Förbundsstyrelsen har sett över stadgarna och föreslår några 
mindre men viktiga förändringar som alla syftar till att modernisera och anpassa stadgarna 
till nutiden. Det är behovsstyrda ändringar som många kommer uppkommit i dialog med 
distrikten. Utöver moderniseringen finns även förslag i konsekvens med förbundsstyrelsens 
andra förslag till kongressen 2021 samt förslag utifrån det som återremitterades av 
kongressen 2019 gällande rösträtt på distriktsårsmöte. 

Förslaget är indelat efter det ämne som ändringsförslaget avser.  

A. IOGT-NTO:s strategiska inriktning – ändringar till följd av förbundsstyrelsens förslag 
om strategisk inriktning 

B. Demokrati – förslag om rösträtt vid distriktsårsmöten, ingen ändring av 
representation vid kongress samt förslag om uppdaterade ärendelista vid årsmöten 
och kongress 

C. Tillgångar i föreningar och distrikt – fel i stadgarna som korrigeras 
D. Förvaltningsfrågor i föreningar och distrikt – diverse frågor  
E. Medlemslöftet – inga ändringsförslag 

Förbundsstyrelsen har berett flera av förslagen i samråd med distriktsstyrelserna.  

Samtliga ändringsförslag redovisas per kategori och en sammanställning har gjorts där 
samtliga ändringar införts i paragrafnummerordning. 

 

Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta 

att fastställa ändringarna i IOGT-NTO:s stadgar i dess helhet. 
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A. IOGT-NTO:s strategiska inriktning  
Innebörden av förbundsstyrelsens förslag i den strategiska inriktningen om ändringar i § 1:1 
Organisation och § 1:3 IOGT-NTO:s ändamål i stadgarna framgår i sin helhet nedan.  

B. Demokrati  
Rösträtt på distriktsårsmöten 

I syfte att öka det demokratiska inflytandet för alla medlemmar, oavsett om de är engagerade 
i en förening eller direktanslutna till ett distrikt, föreslog förbundsstyrelsen kongressen 2019 
att ge alla medlemmar i ett distrikt rösträtt. Det förslaget varken bifölls eller avslogs, det åter-
remitterades för att återkomma till kongressen 2021.  

Förbundsstyrelsen har analyserat den kritik och den osäkerhet som uttrycktes i samband 
med förslaget 2019. Till 2021 års kongressen lägger vi fram ett liknande förslag men med en 
avgörande och betydelsefull detalj som tillägg. Istället för att ge alla medlemmar rösträtt på 
distriktsårsmöte, ges alla anmälda och närvarande medlemmar rösträtt. Det ger alla 
medlemmar lika inflytande på lika villkor samt möjlighet att upprätta en lista över anmälda, 
förse dessa med handlingar till årsmötet och få en överblick över representationen inom 
distriktet. Det betyder att risken för så kallade “kuppförsök” (att en stor mängd medlemmar 
dyker upp oanmälda och beslutar något för egen vinning) minskar drastiskt. Icke anmälda 
medlemmar har kvar sin närvaro-, yttrande- och förslagsrätt och precis som vid distrikts-
årsmöten bestäms sista anmälningsdag av distriktsstyrelsen vilket framgå i kallelsen.  

Att ändra i demokratiska strukturer kräver alltid en omställning och nya sätt att tänka och 
planera. Att ge alla anmälda och närvarande medlemmar rösträtt innebär att den geografiska 
placeringen av årsmötet spelar större roll. Det finns risk för överrepresentation till förmån 
för de som har lätt att ta sig till lokalen om det är ett fysiskt årsmöte. Det behöver alla distrikt 
ta i beaktning vid planering av kommande distriktsårsmöten. År 2020 och 2021 har också 
visat några fördelar med digitala årsmöten eller digitalt deltagande som skulle kunna 
kombineras med det fysiska årsmötet för att på så sätt helt utradera de geografiska 
begränsningarna i deltagandet.  

Vår bedömning är att fördelarna med att ge alla medlemmar rösträtt är både en bra 
demokratisk utveckling i IOGT-NTO och ett demokratiskt upplägg som gynnar en variation 
av engagemangsformer och sätt att engagera sig inom ett distrikt. De farhågor med att släppa 
“representation från föreningarna” är hanterade genom anmälningsförfarandet som ger 
distriktsstyrelsens möjlighet att vidta eventuella åtgärder som kan behövas om misstänkta 
demokratiska hot finns.  

Representation på kongressen 
Förbundsstyrelsen har vridit och vänt på frågan om representation (dagens distriktsombud) 
på kongressen och till slut landat i att inte föreslå någon förändring. Trots detta vi vill passa 
på att problematisera nuvarande upplägg samt beskriva hur medlemsinflytandet kan öka 
utifrån befintligt upplägg.  

Vilka som har rösträtt på vårt högst beslutande organ är av största demokratisk vikt. Vi har 
tittat på ett flertal modeller som används i andra organisationer, gjort scenarion för hur dessa 
skulle kunna anpassas och “IOGT-NTO-fieras" samt listas dess för- och nackdelar. Detta har 
gjorts i dialog med nytänkande och kunniga medlemmar och trots att alternativen på upplägg 
till slut var många fann vi inte att något var bättre än dagens upplägg. Vi föreslår därmed att 



   

 Stadgar 3 (41) 

vi behåller att kongressen består av 100 ombud som föreslås av distriktens valberedningar 
och väljs på distriktens valmöten.  

Risken med att behålla 100 ombud valda av åtta distrikt är att representationen minskar, att 
makten koncentreras till de valda distriktsstyrelserna och att kongressen består av åtta röster 
istället för 23 eller 100. Därför är det av största vikt att distriktsvalberedningarna hittar en 
bred representation bland distriktens medlemmar. Det innebär att alla i distriktsstyrelserna 
inte kan “se sin plats som ombud som given” och att medlemmar som är direktanslutna och 
medlemmar i föreningar kliver fram och visar intresse. Om vi ska ha bred representation 
behöver vi ha många som vill ta plats och bidra till vår organisations utveckling, men också 
en kultur som uppmuntrar oliktänkande och att ha olika perspektiv och erfarenheter.  

En annan anledning till att förbundsstyrelsen inte föreslår några förändringar är att vi ser ett 
skifte framför oss i hur kongressen är upplagd. Denna digitala kongress är annorlunda och på 
ett sätt ett undantagsår men att vi kommer genomföra kommande kongresser “så som vi 
alltid gjort tidigare” är inte troligt. Vi kommer lära oss mycket av de digitala fördelarna, hur 
medlemsinflytandet kan vara mycket större i beredningen av förslag när allt inte bygger på 
fysiska möten, hur vi löpande kan ha samtal om organisationens utveckling istället för att 
diskutera alla frågor koncentrerat under en vecka under sommaren. Vi ser också framför oss 
ett levande demokratiskt samtal inom varje distrikt där medlemmar lyssnas in och deltar.  

Årsmötesärenden 
Förbundsstyrelsen lägger ett förslag om några mindre ändringar för vilka ärenden som ska 
tas upp på föreningsårsmöte, distriktsårsmöte samt kongress.  

Dessa är: 

• Flytta val av mötesordförande högst upp på föredragningslistan i syfte att tidigt välja 
tilltänkt mötesordförande. Behovet av detta har framkommit extra tydligt när vi 
genomfört digitala årsmöten där behovet av att en mötesordförande kan hantera de 
tekniska förutsättningarna på ett bra sätt blivit allt viktigare. Ordningen på vilka 
ärenden som ska tas upp på ett årsmöte beslutar respektive årsmöte men ordningen i 
stadgarna är normerande.  

• Konsekvensförändringar utifrån förslaget om att ge alla anmälda och närvarande 
medlemmar rösträtt på distriktsårsmöte 

• Justering av vilka “klädda poster” som ska väljas på föreningsårsmöte 
• Uppdaterad skrivning av hur protokoll ska tillgängliggöras 

C. Tillgångar i föreningar och distrikt 
Översyn av § 6:1 – inga ändringsförslag 

Bestämmelserna i § 6:1 inskränker föreningars och distrikts rätt att förfoga över sina 
tillgångar. Genom detta skyddas IOGT-NTO från enskilda beslut som skulle kunna innebära 
ekonomiska förluster eller att andra tillgångar förlorar värde eller används på ett sätt som 
inte är förenligt med stadgarna. I bestämmelsen hanteras föreningar och distrikt på samma 
sätt och det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om att godkänna beslut som fattats av 
föreningen/distrikt i de fall beslutet avser någon av åtgärderna som räknas upp i 6:1. 

I 6:1 regleras också hur så kallade deponerade medel får användas. Även där är det 
förbundsstyrelsen som fattar beslut om en förening eller distrikt vill använda deponerade 
medel på annat sätt än för att köpa fast egendom. Idag handlägger förbundet dessa frågor 
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och har som rutin att tillfråga distriktet när ansökan inkommer från förening (avseende 
deponerade medel). 

Inför kongressen har förbundsstyrelsen undersökt om det bör göras ändringar i stadgarna i 
denna del för att medlen ska kunna hanteras effektivare och mer ändamålsenligt och i linje 
med ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund som beslutades av kongressen 2019. Den 
allmänna bilden är dock att hanteringen av 6:1-frågor fungerar väl idag och sker i linje med 
syftet med paragrafen. Därför föreslås ingen ändring i 6:1 avseende vem som fattar beslut och 
på vilka grunder. 

Deponerade medel och femårsregeln 

För så kallade deponerade medel hos föreningar gäller att dessa tillfaller distriktet, om 
medlen inte använts till köp av fast egendom inom fem år. Detta är den så kallade 
femårsregeln. För distrikten finns ingen sådan bestämmelse eftersom deponerade medel 
stannar i distriktet. För deponerade medel som deponerats före stadgeändringen 2017 så 
räknas fem år från själva stadgeändringen, inte från fastighetsförsäljningen, vilket innebär att 
bestämmelsen börjar tillämpas i praktiken för första gången från och med juni 2022. 

Det var vid IOGT-NTO:s kongress 2017 som IOGT-NTO beslutade om att införa 
femårsregeln, samt andra ändringar i 6:1, se kongressboken från kongressen i Karlstad 2017, 
sidorna 253–254, 263–265, 402–403.  

Dessa ändringar har dock fallit bort i 2019 års stadgar och ska därför föras in i den 
konsoliderade versionen. 

Ändringarna som fallit bort är följande att-satser. 

• att meningen ”Föreningar och distrikt måste fatta beslut om att använda kapital enligt 
ovan inom en period på fem år, i annat fall tillfaller kapitalet distriktet”. läggs till 
mellan ”Förbundsstyrelsen kan (...) kapitalet” och ”Kapitalet får (...) fast egendom.” i 
§ 6:1 

• att det i § 6:1 görs styckebrytning från och med ”Kapitalet får (...) fast egendom.” 
• att ordet ränta i andra stycket ändras till ordet avkastning  
• att benämningen på efterföljande punkter i § 6:1 ändras i konsekvens med detta 

Kongressen ska inte besluta om denna ändring i sak, enbart notera att beslutet från 2017 års 
kongress ska genomföras genom att ändring införs i kommande konsoliderade version av 
stadgarna. 

Föreningstillgångar vid upplösning 

Vid införandet av den så kallade femårsregeln 2017 ändrades förbundsstyrelsens förslag av 
kongressen på så sätt att medlen skulle tillfalla distriktet, inte förbundet, efter fem år.  

I detta konsekvensändrades dock inte förslaget till ny lydelse av § 4:16. En förenings 
tillgångar som förvaltas av förbundet enligt § 6:1 bör efter införandet av femårsregeln, tillfalla 
distriktet vid upplösning, så att tillgångarna inte hanteras olika beroende på om 
femårsfristen löper ut eller om föreningen upplöses. 
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D. Förvaltningsfrågor i föreningar och distrikt 
Förtydligande om frister vid revision 

Efter en genomgång av IOGT-NTO:s stadgar har behov av att tydliggöra vilken frist som 
gäller för revision av räkenskaper de år det inte är distriktsårsmöte 

Förenings- och förbundsrevision 

Bestämmelserna om föreningsrevision blir sällan eller aldrig relevanta för de flesta av våra 
föreningar, men när någonting inte fungerar i en förening och det finns misstankar om fel 
eller oegentligheter m.m. så är detta en möjlighet för oss som organisation att vidta vissa 
typer av åtgärder. Idag har såväl distrikt som förbund möjlighet att genomföra så kallad 
föreningsrevision. Av § 4:14 tredje stycket i IOGT-NTO:s stadgar framgår att 
förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan besluta om ”revision av föreningens räkenskaper 
och förvaltning”.  

Att möjligheten finns för såväl förbund som distrikt att genomföra en föreningsrevision 
innebär att det många gånger är otydligt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det bör också 
noteras att det finns också ett ”efter” revisonen – vi behöver ha rätt verktyg för de eventuella 
brister man upptäcker vid revision. Förbundsstyrelsen förslår därför att det tydliggörs att det 
är distriktsstyrelsen som kan besluta om föreningsrevision i normalfallet och att 
förbundsstyrelsen endast har denna rätt för det fall det föreligger alldeles särskilda skäl. 

Den stadgeenliga rätten att genomföra revision är ett sätt ge andra än föreningen rätt att ta 
del av handlingar och information m.m. Det bör därför införas en bestämmelse som 
förtydligar att den som utför revisionen har rätt att ta del av handlingar och information som 
rör föreningens räkenskaper och förvaltning samt rätt till tillträde i lokaler och arkiv m.m.  

Upplösning av förening 

Föreningar som saknar medlemmar bör kunna läggas ned utan att distrikt eller förbund ska 
behöva administrera det formella kravet att kalla till och genomföra årsmöte. Detta kommer 
underlätta hanteringen av föreningar som inte är verksamma och inte har några medlemmar. 
Då det rör sig om ett mycket stort antal föreningar som inte är verksamma motiverar det en 
stadgeändring i förevarande fall. 

E. Medlemslöftet 
På förslag av riksstyrelsen beslutade kongressen 2019 att tillsätta en rörelsegemensam 
utredning gällande uppdaterat medlemslöfte och att denna till kongresserna och 
förbundsmötet 2021 skulle lägga ett förslag utifrån utredningens slutsatser.  

Under 2019 startade utredningsgruppen upp arbetet för att hantera uppdraget från 
kongresserna 2019 om att utreda en förändring av det gemensamma medlemslöftet. 
Utredningsgruppen har bestått av två representanter från respektive förbund.  

Utredningen fann att det inte fanns ett samlat engagemang eller stöd för att uppdatera 
medlemslöftet. IOGT-NTO har varit det förbund som drivit att en uppdatering bör göras 
medan Junis, UNF och NSF inte har sett samma behov, alternativt sett svårigheter och risker 
med att uppdatera medlemslöftet.  

Därmed lämnar utredningen inte något förslag om ett uppdaterat medlemslöfte till 
respektive kongress och förbundsmöte 2021.  
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Enligt § 6:4–5 i IOGT-NTO:s stadgar kan ändringar i medlemslöftet endast göras genom 
samstämmiga kongressbeslut av alla förbund i IOGT-NTO-rörelsen som ändringen berör.  

Därmed föreslås heller inga ändringar i IOGT-NTO:s stadgar avseende medlemslöftet.  

Övriga ändringsförslag 
Inför kongressen 2021 har förbundsstyrelsen undersökt om det finns behov av översyn eller 
ändringar i IOGT-NTO:s stadgar. Vissa förslag har hanterats ovan som t.ex. frågan om klädda 
poster som ska väljas vid föreningsårsmötet.  

Förslag har också inkommit om att ändra reglerna för firmateckning för att underlätta 
hanteringen. Förbundsstyrelsen bedömer att detta inte ska ändras i stadgarna då det går att 
hantera med delegationsbeslut, digitala verktyg för signering m.m. och att det vore olämpligt 
att möjliggöra bred firmateckningsrätt för mindre än två personer i förening. 

Därmed lämnar förbundsstyrelsen inga ytterligare förslag på stadgeändringar än vad som 
redovisats i punkterna A-E. 
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IOGT-NTO:s strategiska inriktning 

Berörd paragraf – nuvarande lydelse Nytt förslag Kommentar 

§ 1:1 Organisation  
 
IOGT-NTO är en nykterhets- och 
kulturorganisation i Sverige. IOGT-NTO är 
en del av IOGT International.  

 

IOGT-NTO är religiöst neutralt och parti-
politiskt obundet. IOGT-NTO bildar 
tillsammans med Ungdomens Nykterhets-
förbund (UNF), Junis och 
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) 
IOGT-NTO–rörelsen.  

 

Förbundens särart med avseende på verk-
samhet och medlemsåldrar bildar en bred 
helhet. Förbunden utgår i sin verksamhet 
från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. 

 

 

 

 

 

§ 1:1 Organisation  
 
IOGT-NTO är en nykterhets- och 
påverkansorganisation i Sverige. IOGT-NTO 
är en del av Movendi International. 

 

IOGT-NTO är religiöst neutralt och parti-
politiskt obundet. IOGT-NTO bildar 
tillsammans med Ungdomens Nykterhets-
förbund (UNF), Junis och 
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) 
IOGT-NTO-rörelsen.  

 

Förbundens särart med avseende på verk-
samhet och medlemsåldrar bildar en bred 
helhet. Förbunden utgår i sin verksamhet 
från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. 

 
 
Se förbundsstyrelsens förslag 03 A - 
§ 1:1 Organisation. 

Ändring i konsekvens med namnbyte. 
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§ 1:3 IOGT-NTO:s ändamål 
 
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, 
där alkohol och andra droger inte hindrar 
människor att leva ett fritt och rikt liv.  
 
IOGT-NTO ser det som sitt uppdrag att göra 
samhället nyktrare genom att samla alla som 
vill utmana alkoholnormen och påverka 
alkohol- och narkotikapolitiken – i Sverige 
och i världen. Vi erbjuder en nykter 
gemenskap som stärker och utvecklar 
människor. 

 

§ 1:3 IOGT-NTO:s ändamål 
 
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, 
där alkohol och andra droger inte hindrar 
människor att leva ett fritt och rikt liv.  
 
Vårt uppdrag är att tillsammans påverka 
människor och samhälle i en nyktrare 
riktning. 

 

 
 
 
 
 
 
Se förbundsstyrelsens förslag 03 B - § 1:3 
IOGT-NTO:s ändamål.  
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Demokrati – rösträtt distriktsårsmöte, extra årsmöte och valmöte 

Berörd paragraf – nuvarande lydelse Nytt förslag Kommentar 

§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte  
 
Distriktsårsmöte hålls vart annat år, de år det 
inte är kongress, på den tid och plats som 
föregående distriktsårsmöte har beslutat. 
Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka 
då den 15 april infaller.  
 
Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårs-
möte senast två månader innan distriktsårs-
mötet öppnas. Om distriktsstyrelsen inte har 
kallat till distriktsårsmöte så att det kan 
hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla till 
distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.  
 
Varje medlem, förening och krets inom 
distriktet kan skicka motioner till 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha 
fått motionerna senast sex veckor före 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska yttra 
sig över varje motion.  
 
 
Ombuden och revisorerna ska ha fått alla 
handlingar till distriktsårsmötet senast tio 
dagar innan distriktsårsmötet öppnas.  
 
 

§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte  
 
Distriktsårsmöte hålls vart annat år, de år det 
inte är kongress, på den tid och plats som 
föregående distriktsårsmöte har beslutat. 
Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka 
då den 15 april infaller.  
 
Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårs-
möte senast två månader innan distriktsårs-
mötet öppnas. Om distriktsstyrelsen inte har 
kallat till distriktsårsmöte så att det kan 
hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla till 
distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.  
 
Varje medlem, förening och krets inom 
distriktet kan skicka motioner till 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha 
fått motionerna senast sex veckor före 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska yttra 
sig över varje motion.  
 
 
Anmälda medlemmar och revisorerna ska ha 
fått alla handlingar till distriktsårsmötet 
senast tio dagar innan distriktsårsmötet 
öppnas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordet ombud ersätts konsekvent med 
anmälda medlemmar.  
 
 
 



   

 Stadgar 10 (41) 

Distriktsårsmötet väljer en valberedning som 
ska förbereda de val som ska göras på nästa 
distriktsårsmöte. Distriktsstyrelsen kan utse 
utskott för att förbereda andra ärenden. 
Valberedningen och utskotten bör samråda 
med sina motsvarigheter inom IOGT-NTO-
rörelsens övriga distrikt.  
 
Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det 
har blivit kallat enligt stadgarna och minst 
hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande. 

Distriktsårsmötet väljer en valberedning som 
ska förbereda de val som ska göras på nästa 
distriktsårsmöte. Distriktsstyrelsen kan utse 
utskott för att förbereda andra ärenden. 
Valberedningen och utskotten bör samråda 
med sina motsvarigheter inom IOGT-NTO-
rörelsens övriga distrikt.  
 
Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det 
har blivit kallat enligt stadgarna och minst 
hälften av de anmälda medlemmarna är 
närvarande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ombud ersätts av medlemmarna. 

 

§ 3:3 Extra distriktsårsmöte  
 
Om distriktsstyrelsen, revisorerna eller 
förbundsstyrelsen beslutar det ska extra 
distriktsårsmöte hållas. Extra 
distriktsårsmöte ska också hållas om det 
begärs av minst en tredjedel av distriktets 
föreningar.  
 
Ett extra distriktsårsmöte får bara behandla 
den fråga eller de frågor som är anledningen 
till att distriktsårsmötet hålls.  
 
Distriktsstyrelsen ska kalla till extra 
distriktsårsmöte senast en månad innan det 
öppnas.  
 
 
 

§ 3:3 Extra distriktsårsmöte  
 
Om distriktsstyrelsen, revisorerna eller 
förbundsstyrelsen beslutar det ska extra 
distriktsårsmöte hållas. Extra 
distriktsårsmöte ska också hållas om det 
begärs av minst en tredjedel av distriktets 
föreningar.  
 
Ett extra distriktsårsmöte får bara behandla 
den fråga eller de frågor som är anledningen 
till att distriktsårsmötet hålls.  
 
Distriktsstyrelsen ska kalla till extra 
distriktsårsmöte senast en månad innan det 
öppnas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 Stadgar 11 (41) 

 
 
 
 
De personer som valts till ombud till det 
senaste ordinarie distriktsårsmötet är också 
ombud på det extra distriktsårsmötet, om 
inte ett föreningsmöte beslutar något annat.  
 
Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt 
när det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande. 

 

Anmälda medlemmar och revisorerna ska 
ha fått alla handlingar till extra distrikts-
årsmötet senast tio dagar innan det extra 
distriktsårsmötet öppnas.  
 
 
 
 
 
Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt 
när det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda medlemmarna 
är närvarande. 

 

Nytt stycke om när handlingar ska vara 
tillgängliga inför extra distriktsårsmöte.  
 
 
Utgår som konsekvens av att ombud föreslås 
tas bort. Reglering av rösträtt på ett extra 
distriktsårsmöte beskrivs i §3:6.  
 
 
Ombuden ersätts med medlemmarna. 

§ 3:4 Distriktsårsmötesombud  
 
Föreningsårsmötet väljer ombud och 
ersättare till distriktsårsmötet. Beräkningen 
av det antal ombud föreningen har rätt till 
grundar sig på föreningens antal betalande 
och avgiftsbefriade registrerade medlemmar 
den 31 december föregående år.  
 
Föreningen har rätt till två ombud. Om 
föreningen har fler än femtio medlemmar har 
den rätt till ytterligare ett ombud för varje 
påbörjat femtiotal medlemmar utöver de 
första femtio.  
 
 
Om antalet distriktsårsmötesombud enligt 
ovan blir mindre än femtio fördelas enligt 

  

Hela den här paragrafen utgår som en 
konsekvens av att ombud föreslås tas bort. 
Reglering av rösträtt på distriktsårsmötet 
beskrivs i §3:6 och täcker in alla nödvändiga 
skrivningar. 
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ojämkad uddatalsmetod ytterligare mandat 
till föreningarna tills antalet ombud uppgår 
till femtio. Har distriktet färre än fem 
föreningar eller färre än trehundra 
medlemmar får dock distriktsstyrelsen 
besluta att ombuden ska vara färre än femtio 
 
Distriktsårsmötet får ge kretsarna inom 
distriktet rätt att utse varsitt 
distriktsårsmötesombud till kommande 
årsmöten. Sådana ombud räknas inte med 
vid tillämpningen av ovanstående stycke.  
 
Föreningen har rätt till två ersättare för varje 
ombud. Ersättarna ska väljas i en bestämd 
inbördes ordning. 
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§ 3:5 Valmöte  
 
Valmöte hålls de år det är kongress på den tid 
och plats som distriktsstyrelsen har beslutat.  
 
Valmötet väljer ombud och ersättare till 
kongressen. Det får också behandla andra 
frågor kopplade till kongressen som anges i 
kallelsen.  
 
Distriktsstyrelsen ska kalla till valmöte senast 
en månad innan valmötet öppnas. Om 
distriktsstyrelsen inte har kallat till valmöte 
så att det kan hållas i tid kan 
förbundsstyrelsen kalla till valmöte vid en 
senare tidpunkt.  
 
 
 
 
 
 
Ombud till valmöte utses på samma sätt som 
till ordinarie distriktsårsmöte.  
 
Medlemmarna som deltar på valmötet väljer 
ombud och ersättare samt beslutar om andra 
frågor i kallelsen.  
 
Valmötet är beslutsmässigt när det har blivit 
kallat enligt stadgarna och minst hälften av 
de anmälda medlemmarna är närvarande. 

§ 3:5 Valmöte  
 
Valmöte hålls de år det är kongress på den tid 
och plats som distriktsstyrelsen har beslutat.  
 
Valmötet väljer ombud och ersättare till 
kongressen. Det får också behandla andra 
frågor kopplade till kongressen som anges i 
kallelsen.  
 
Distriktsstyrelsen ska kalla till valmöte senast 
en månad innan valmötet öppnas. Om 
distriktsstyrelsen inte har kallat till valmöte 
så att det kan hållas i tid kan 
förbundsstyrelsen kalla till valmöte vid en 
senare tidpunkt.  
 
Anmälda medlemmar och revisorerna ska 
ha fått alla handlingar till extra 
distriktsårsmötet senast tio dagar innan det 
extra distriktsårsmötet öppnas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Valmötet är beslutsmässigt när det har blivit 
kallat enligt stadgarna och minst hälften av 
de anmälda medlemmarna är närvarande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt stycke om när handlingar ska vara 
tillgängliga inför ett valmöte.  
 
 
 
Detta regleras redan i § 3:6 och behöver inte 
stå här också.  
 
Överflödigt stycke som redan framgår i andra 
stycket i paragrafen. 
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§ 3:6 Mötesrättigheter och 
beslutsformer  
 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har 
närvarorätt på distriktsårsmötet. Varje 
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har yttranderätt på distriktsårsmötet. 
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till 
andra närvarande.  
 
Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje 
medlem i IOGT-NTO, ledamot av 
distriktsstyrelsen och föredragande revisor 
har förslagsrätt.  
 
 
 
 
Val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En 
röst på fler eller färre personer än det antal 
som ska väljas, eller på någon som inte är 
nominerad till valet, är ogiltig.  
 
Mötet avgör andra frågor om mötesregler när 
de kommer upp. 

§ 3:6 Mötesrättigheter och 
beslutsformer  
 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har 
närvaro- och yttranderätt på distriktsårsmöte 
och valmöte. Mötesordföranden kan ge 
yttranderätt till andra närvarande.  
 
 
 
Varje anmäld och närvarande medlem, 
antingen direktansluten till distriktet eller 
ansluten till någon av distriktets föreningar, 
har förslags- och rösträtt.  
 
Varje ledamot av distriktsstyrelsen och 
föredragande revisor har förslagsrätt.  
 
Val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En 
röst på fler eller färre personer än det antal 
som ska väljas, eller på någon som inte är 
nominerad till valet, är ogiltig.  
 
Mötet avgör andra frågor om mötesregler när 
de kommer upp. 

 
 
 
Begränsningen att Junis-medlemmar som 
ännu inte avgett medlemslöftet ska få närvara 
men inte yttra sig känns omodern.  
 
 
 
 
Ombud ersätts med anmäld och närvarande 
medlem i distriktet. 
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§ 3:7 Distriktsårsmötesärenden  
 
På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista  

b) fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud och övriga 
röstberättigade deltagare  

c) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
har kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare  

f) rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott 

g) föredragning av distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse  

h) föredragning av distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse  

i) föredragning av revisionsberättelse  

j) fastställande av resultaträkning och 
balansräkning  

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i distriktsstyrelsen  

§ 3:7 Distriktsårsmötesärenden  
 
På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista  

b) fastställande av antalet anmälda och 
närvarande medlemmar 
 

c) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
har kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare  

f) rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott 

g) föredragning av distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse  

h) föredragning av distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse  

i) föredragning av revisionsberättelse  

j) fastställande av resultaträkning och 
balansräkning  

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i distriktsstyrelsen  

 
 
 
 
 
 
 
Ombud ersätts av medlemmar, sedan finns 
det inte längre några övriga röstberättigade 
så den delen av meningen är överflödig. 
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l) beslut om motioner och förslag  

m) beslut om ersättningar  

n) beslut om arbetsplan för innevarande och 
kommande kalenderår  

o) beslut om budget för innevarande och 
kommande kalenderåret  

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, i 
distriktsstyrelsen samt om deras mandattid  

q) val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt eventuella 
ytterligare ledamöter i distriktsstyrelsen  

r) val av två revisorer och två ersättare  

s) val av valberedning med minst tre 
ledamöter, varav en sammankallande, och 
eventuella ersättare  

t) eventuella ytterligare val  

u) beslut om tid och plats för nästa 
distriktsårsmöte  

v) beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen  
 
Protokollet från distriktsårsmötet ska inom 
två månader lämnas till förbundsstyrelsen, 
ombuden, distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga föreningar inom 
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på 

l) beslut om motioner och förslag  

m) beslut om ersättningar  

n) beslut om arbetsplan för innevarande och 
kommande kalenderår  

o) beslut om budget för innevarande och 
kommande kalenderåret  

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, i 
distriktsstyrelsen samt om deras mandattid  

q) val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt eventuella 
ytterligare ledamöter i distriktsstyrelsen  

r) val av två revisorer och två ersättare  

s) val av valberedning med minst tre 
ledamöter, varav en sammankallande, och 
eventuella ersättare  

t) eventuella ytterligare val  

u) beslut om tid och plats för nästa 
distriktsårsmöte  

v) beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen  
 
Protokollet från distriktsårsmötet ska inom 
två månader göras tillgängligt för förbunds-
styrelsen, anmälda och närvarande 
medlemmar, distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga föreningar inom 
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämnar är väldigt begränsande med tanke på 
dagens tekniska möjligheter, göras 
tillgängligt öppnar upp för många fler 
alternativ.  
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distriktsexpeditionen eller hos 
distriktsstyrelsens ordförande. 

distriktsexpeditionen eller hos 
distriktsstyrelsens ordförande. 

 

Ombud ersätts av anmälda och närvarande 
medlemmar. 

 

§ 3:10 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag 
 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i 
distriktet.  
 
Ett distriktsårsmötesombud måste dock vara 
registrerad medlem i IOGT-NTO. 

 

§ 3:10 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag 
 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i 
distriktet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Det här stycket utgår som en konsekvens av 
att ombud föreslås tas bort. 
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§ 4:6 Årsmötesärenden  
 
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden 
tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista  

b) fastställande av antalet närvarande 
medlemmar 

c) ställningstagande till om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om årsmötet är 
beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare  

f) föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse  

g) föredragning av styrelsens ekonomiska 
berättelse  

h) föredragning av revisionsberättelse  

i) fastställande av resultaträkning och 
balansräkning  

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen  

k) beslut om motioner och förslag  

l) beslut om ersättningar  

§ 4:6 Årsmötesärenden  
 
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden 
tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista  

b) fastställande av antalet närvarande 
medlemmar 

c) ställningstagande till om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om årsmötet är 
beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare  

f) föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse  

g) föredragning av styrelsens ekonomiska 
berättelse  

h) föredragning av revisionsberättelse  

i) fastställande av resultaträkning och 
balansräkning  

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen  

k) beslut om motioner och förslag  

l) beslut om ersättningar  
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m) beslut om arbetsplan för tiden fram till 
nästa årsmöte  

n) beslut om eventuell lokal medlemsavgift 
för det kommande kalenderåret  

o) beslut om budget för det pågående 
kalenderåret 

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, och 
ersättare i styrelsen  

q) val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör och studieledare samt 
eventuella ytterligare ledamöter och ersättare 
i styrelsen  

r) val av två revisorer och minst en ersättare  

s) val av valberedning och eventuella 
ersättare  

t) val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet 

u) val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör en krets  

v) eventuella ytterligare val  

w) beslut om tid, plats och kallelsesätt för 
nästa årsmöte  

x) beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen  
 
 
 

m) beslut om arbetsplan för tiden fram till 
nästa årsmöte  

n) beslut om eventuell lokal medlemsavgift 
för det kommande kalenderåret  

o) beslut om budget för det pågående 
kalenderåret 

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, och 
ersättare i styrelsen  

q) val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör och studieledare samt 
eventuella ytterligare ledamöter och ersättare 
i styrelsen  

r) val av två revisorer och minst en ersättare  

s) val av valberedning och eventuella 
ersättare  
 
 
 
t) val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör en krets  

u) eventuella ytterligare val  

v) beslut om tid, plats och kallelsesätt för 
nästa årsmöte  

w) beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkten utgår som en konsekvens av att 
ombud föreslås tas bort.  
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Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor 
lämnas till revisorerna och distriktsstyrelsen 
samt finnas tillgängligt hos ordföranden. 

Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor 
göras tillgängligt för revisorerna och 
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos 
ordföranden. 

 

Konsekvensändring i enlighet med förslaget i 
§ 3:7. 

§ 4:10 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag 
 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i 
föreningen. Distriktsårsmötesombud måste 
dock vara registrerade medlemmar i IOGT-
NTO.  
 
Ett kretsårsmötesombud måste vara 
löftesbunden registrerad medlem i någon av 
kretsens föreningar eller kårer. 

§ 4:10 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag 
 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i 
föreningen.  

 

 
 
 
Den här meningen utgår som en konsekvens 
av att ombud föreslås tas bort.  
 
 
 
 
Detta stycke är redan reglerat i stadgar för 
samverkan i IOGT-NTO-krets § 5:7 och 
behöver inte upprepas här. 

 

 

  



   

 Stadgar 22 (41) 

Demokrati – ärenden årsmöte och kongress 

Berörd paragraf – nuvarande lydelse Nytt förslag Kommentar 

§ 2:6 Kongressärenden 
 
På en ordinarie kongress ska följande 
ärenden tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista 

b) fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud och övriga 
röstberättigade deltagare  

c) ställningstagande till om kongressen har 
kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om kongressen är 
beslutsmässig  

e) val av ordförande och sekreterare för 
kongressen, minst två rösträknare och minst 
två protokolljusterare 
 
[…] 

 

§ 2:6 Kongressärenden 
 
På en ordinarie kongress ska följande 
ärenden tas upp:  
 
a) val av ordförande och sekreterare för 
kongressen, minst två rösträknare och minst 
två protokolljusterare  

b) fastställande av föredragningslista 

c) fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud och övriga 
röstberättigade deltagare  

d) ställningstagande till om kongressen har 
kallats enligt stadgarna  

e) ställningstagande till om kongressen är 
beslutsmässig  
 
 […] 

 

 

 

 
 
 
 
 
Val av mötespresidium blir ny punkt a) 
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§ 3:7 Distriktsårsmötesärenden 
 
På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista  

b) fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud och övriga 
röstberättigade deltagare 

c) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
har kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare 
 
[…] 

Protokollet från distriktsårsmötet ska inom 
två månader lämnas till förbundsstyrelsen, 
ombuden, distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga föreningar inom 
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på 
distriktsexpeditionen eller hos distrikts-
styrelsens ordförande. 

 

§ 3:7 Distriktsårsmötesärenden 
 
På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:  
 
a) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare  

b) fastställande av föredragningslista 

c) fastställande av antalet anmälda och 
närvarande medlemmar 

d) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
har kallats enligt stadgarna  

e) ställningstagande till om distriktsårsmötet 
är beslutsmässigt  
 
 
[…] 

Protokollet från distriktsårsmötet ska inom 
två månader göras tillgängligt för förbunds-
styrelsen, anmälda och närvarande 
medlemmar, distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga föreningar inom 
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på 
distriktsexpeditionen eller hos distrikts-
styrelsens ordförande. 

 

 
 
 
 
 
Val av mötespresidium blir ny punkt a)  
 
 
 
 
Ombud ersätts av medlemmar, sedan finns 
det inte längre några övriga röstberättigade 
så den delen av meningen är överflödig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämnar är väldigt begränsande med tanke på 
dagens tekniska möjligheter, göras 
tillgängligt öppnar upp för många fler 
alternativ.  
 
 
 
Ombud ersätts av anmälda och närvarande 
medlemmar. 
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§ 4:6 Årsmötesärenden  
 
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden 
tas upp:  
 
a) fastställande av föredragningslista  

b) fastställande av antalet närvarande 
medlemmar 

c) ställningstagande till om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna  

d) ställningstagande till om årsmötet är 
beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare 

f) föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 

g) föredragning av styrelsens ekonomiska 
berättelse 

h) föredragning av revisionsberättelse 

i) fastställande av resultaträkning och 
balansräkning 

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen 

k) beslut om motioner och förslag 

l) beslut om ersättningar 

§ 4:6 Årsmötesärenden  
 
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden 
tas upp:  
 
a) val av ordförande och sekreterare för 
mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare 

b) fastställande av föredragningslista  

c) fastställande av antalet närvarande 
medlemmar 

d) ställningstagande till om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna  

e) ställningstagande till om årsmötet är 
beslutsmässigt  

f) föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 

g) föredragning av styrelsens ekonomiska 
berättelse 

h) föredragning av revisionsberättelse 

i) fastställande av resultaträkning och 
balansräkning 

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen 

k) beslut om motioner och förslag 

l) beslut om ersättningar 

 
 
 
 
 
Val av mötespresidium blir ny punkt a)  
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m) beslut om arbetsplan för tiden fram till 
nästa årsmöte 

n) beslut om eventuell lokal medlemsavgift 
för det kommande kalenderåret 

o) beslut om budget för det pågående 
kalenderåret 

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, och 
ersättare i styrelsen 

q) val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör och studieledare samt 

eventuella ytterligare ledamöter och ersättare 
i styrelsen 

r) val av två revisorer och minst en ersättare 

s) val av valberedning och eventuella 
ersättare 

t) val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet 

u) val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör en krets 

v) eventuella ytterligare val 

w) beslut om tid, plats och kallelsesätt för 
nästa årsmöte 

x) beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen 
 

m) beslut om arbetsplan för tiden fram till 
nästa årsmöte 

n) beslut om eventuell lokal medlemsavgift 
för det kommande kalenderåret 

o) beslut om budget för det pågående 
kalenderåret 

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, och 
ersättare i styrelsen 

q) val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt eventuella 
ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen 

r) val av två revisorer och minst en ersättare 

s) val av valberedning och eventuella 
ersättare 

t) val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet 

u) val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör en krets 

v) eventuella ytterligare val 

w) beslut om tid, plats och kallelsesätt för 
nästa årsmöte 

x) beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadgarna ställer högre krav på föreningar 
och kretsar om att välja en studieansvarig, till 
skillnad från distrikten. Förslaget är att ändra 
så att föreningar väljer samma ”klädda” 
poster som distrikten. 
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Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor 
lämnas till revisorerna och distriktsstyrelsen  

samt finnas tillgängligt hos ordföranden. 

 

 

Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor 
göras tillgängligt för revisorerna och 
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos 
ordföranden. 

 

 

Lämnar är väldigt begränsande med tanke på 
dagens tekniska möjligheter, göras 
tillgängligt öppnar upp för många fler 
alternativ. 
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Tillgångar i föreningar och distrikt 

Berörd paragraf – nuvarande lydelse Nytt förslag Kommentar 

§ 6:1 Rättsförhållanden 
 
Varje förening eller distrikt inom IOGT-NTO 
eller krets inom IOGT-NTO-rörelsen har rätt 
att bedriva sin verksamhet självständigt, så 
länge detta sker i överensstämmelse med 
dessa stadgar.  
 
Varje förening eller distrikt inom IOGT-NTO, 
varje krets inom IOGT-NTO-rörelsen eller 
förbundet IOGT-NTO kan förvärva 
rättigheter och ta på sig skyldigheter, äga fast 
och lös egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter. Beslut av 
föreningar och distrikt gäller dock inte förrän 
de har fastställts av förbundsstyrelsen, om de 
innebär att föreningen eller distriktet 

a) köper fast egendom, 

b) gör sig av med fast egendom eller del i fast 
egendom, 

c) köper aktie eller andel i bolag eller 
förening som äger fast egendom av betydelse 
för verksamheten, 

§ 6:1 Rättsförhållanden 
 
Varje förening eller distrikt inom IOGT-NTO 
eller krets inom IOGT-NTO-rörelsen har rätt 
att bedriva sin verksamhet självständigt, så 
länge detta sker i överensstämmelse med 
dessa stadgar.  
 
Varje förening eller distrikt inom IOGT-NTO, 
varje krets inom IOGT-NTO-rörelsen eller 
förbundet IOGT-NTO kan förvärva 
rättigheter och ta på sig skyldigheter, äga fast 
och lös egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter. Beslut av 
föreningar och distrikt gäller dock inte förrän 
de har fastställts av förbundsstyrelsen, om de 
innebär att föreningen eller distriktet 

a) köper fast egendom, 

b) gör sig av med fast egendom eller del i fast 
egendom, 

c) köper aktie eller andel i bolag eller 
förening som äger fast egendom av betydelse 
för verksamheten, 

 
 
Ändringar i denna paragraf har fallit bort i 
2019 års stadgar och ska därför föras in i den 
konsoliderade versionen.  
 
Kongressen ska inte besluta om denna 
ändring i sak, enbart notera att beslutet från 
2017 års kongress ska genomföras genom att 
ändring görs. 
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d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller 
förening som äger fast egendom av betydelse 
för verksamheten, 

e) tar ut eller medger inteckning eller 
inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i 
egen fastighet, 

f) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska 
det egna inflytandet i bolag eller förening, där 
föreningen eller distriktet har bestämmande 
inflytande genom aktieinnehav eller på annat 
sätt, 

g) gör sig av med arkivmaterial eller 
arbetsmaterial av större värde, 

h) använder sina tillgångar på sätt som 
strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften, 

i) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte 
att använda dem på sätt som strider mot 
dessa stadgar eller mot förbundsstyrelsens 
beslut, eller 

j) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar 
IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. De 
bestämmelser i denna paragraf som avser fast 
egendom ska också gälla byggnader på ofri 
grund.  
 
Förbundsstyrelsen kan förbjuda föreningar 
och distrikt att verkställa beslut som avser de 
frågor som nämns ovan, och som inte har 
fastställts av förbundsstyrelsen.  
 

d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller 
förening som äger fast egendom av betydelse 
för verksamheten, 

e) tar ut eller medger inteckning eller 
inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i 
egen fastighet, 

f) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska 
det egna inflytandet i bolag eller förening, där 
föreningen eller distriktet har bestämmande 
inflytande genom aktieinnehav eller på annat 
sätt, 

g) gör sig av med arkivmaterial eller 
arbetsmaterial av större värde, 

h) använder sina tillgångar på sätt som 
strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften, 

i) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte 
att använda dem på sätt som strider mot 
dessa stadgar eller mot förbundsstyrelsens 
beslut, eller 

j) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar 
IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. De 
bestämmelser i denna paragraf som avser fast 
egendom ska också gälla byggnader på ofri 
grund.  
 
Förbundsstyrelsen kan förbjuda föreningar 
och distrikt att verkställa beslut som avser de 
frågor som nämns ovan, och som inte har 
fastställts av förbundsstyrelsen.  
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Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de 
anvisningar om anskaffande, användning, 
förvaltning och försäljning av fast egendom 
som förbundsstyrelsen fastställer.  
 
Föreningar och distrikt ska redovisa kapital 
som de får vid försäljning av fast egendom 
eller del i fast egendom till förbundsstyrelsen. 
Detta gäller också kapital som de får i 
ersättning för fast egendom efter brand eller 
annan skada eller expropriation, eller till 
följd av annat förhållande. Kapitalet ska 
förvaltas av förbundsstyrelsen för 
föreningens eller distriktets räkning. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att någon 
annan ska förvalta kapitalet.  
 
 
 
 
Kapitalet får inte användas för andra 
ändamål än köp av fast egendom eller del i 
fast egendom.  

Förbundsstyrelsen kan dock besluta att 
kapitalet får användas på annat sätt. Ränta 
på kapitalet får användas till den löpande 
verksamheten i den förening eller det distrikt 
som kapitalet tillhör. 

 

Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de 
anvisningar om anskaffande, användning, 
förvaltning och försäljning av fast egendom 
som förbundsstyrelsen fastställer.  
 
Föreningar och distrikt ska redovisa kapital 
som de får vid försäljning av fast egendom 
eller del i fast egendom till förbundsstyrelsen. 
Detta gäller också kapital som de får i 
ersättning för fast egendom efter brand eller 
annan skada eller expropriation, eller till 
följd av annat förhållande. Kapitalet ska 
förvaltas av förbundsstyrelsen för 
föreningens eller distriktets räkning. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att någon 
annan ska förvalta kapitalet. Föreningar och 
distrikt måste fatta beslut om att använda 
kapital enligt ovan inom en period på fem 
år, i annat fall tillfaller kapitalet distriktet.  
 
Kapitalet får inte användas för andra 
ändamål än köp av fast egendom eller del i 
fast egendom.  

Förbundsstyrelsen kan dock besluta att 
kapitalet får användas på annat sätt. 
Avkastning på kapitalet får användas till den 
löpande verksamheten i den förening eller 
det distrikt som kapitalet tillhör. 
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§ 4:16 Upplösning 
 
En förening kan upplösas genom beslut med 
två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte.  
 
Till detta möte ska varje medlem få en 
skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. 
Där ska det tydligt framgå att mötet gäller 
upplösning av föreningen. Kallelsen ska även 
skickas till det distrikt och den krets som 
föreningen tillhör. Om mötet inte blir 
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter 
samråd med föreningens medlemmar.  
 
När en förening har upplösts ska förbundet 
erbjuda medlemmarna medlemskap i en 
annan förening eller direktanslutning till 
distriktet eller förbundet.  
 
Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar distriktet, utom sådana tillgångar 
som enligt § 6:1 förvaltas av förbundet, som 
tillfaller förbundet. Finns det inget verksamt 
distrikt tillfaller tillgångarna förbundet. 

§ 4:16 Upplösning 
 
En förening kan upplösas genom beslut med 
två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte.  
 
Till detta möte ska varje medlem få en 
skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. 
Där ska det tydligt framgå att mötet gäller 
upplösning av föreningen. Kallelsen ska även 
skickas till det distrikt och den krets som 
föreningen tillhör. Om mötet inte blir 
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter 
samråd med föreningens medlemmar.  
 
När en förening har upplösts ska förbundet 
erbjuda medlemmarna medlemskap i en 
annan förening eller direktanslutning till 
distriktet eller förbundet.  
 
Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar distriktet. Finns det inget verksamt 
distrikt tillfaller tillgångarna förbundet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensändring till följd av femårsregelns 
införande 2017 där medel tillfaller distriktet, 
inte förbundet. 
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Förvaltningsfrågor i distrikt och föreningar 

Berörd paragraf – nuvarande lydelse Nytt förslag Kommentar 

§ 3:12 Ekonomisk förvaltning 
 
Räkenskapsåret är ett kalenderår.  
 
Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till 
revisorerna senast tre veckor före distrikts-
årsmötet tillsammans med distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse och verksamhets-
berättelse. Den ekonomiska berättelsen ska 
innehålla en resultaträkning och en 
balansräkning. 

§ 3:12 Ekonomisk förvaltning 
 
Räkenskapsåret är ett kalenderår.  
 
Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till 
revisorerna senast tre veckor före distrikts-
årsmötet tillsammans med distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse. De år ordinarie 
distriktsårsmöte inte ska genomföras ska 
detta istället ske senast den 15 mars året 
efter räkenskapsåret. Den ekonomiska 
berättelsen ska innehålla en resultaträkning 
och en balansräkning.  
 
De år då distriktsårsmöte hålls ska 
distriktsstyrelsen även lämna 
verksamhethetsberättelse för de två 
föregående kalenderåren till revisorerna. 

 

 
 
 
 
Revision ska göras årligen så denna paragraf 
anpassas eftersom distriktsårsmöten enbart 
hålls vartannat år. 
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§ 3:13 Revision 
 
Distriktsårsmötet väljer två revisorer och två 
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie distriktsårsmöte. Om 
distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock 
besluta att de nya revisorerna ska tillträda vid 
en tidpunkt som infaller innan årsmötet har 
avslutats 
 
Revisorerna utser en föredragande revisor 
bland sig själva. De kan utse en auktoriserad 
eller godkänd revisor.  
 
Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens 
verksamhet och ekonomiska förvaltning. De 
ska till distriktsårsmötet lämna en revisions-
berättelse med förslag om fastställande av 
resultaträkning och balansräkning samt 
förslag i frågan om ansvarsfrihet för distrikts-
styrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av 
distriktets räkenskaper och förvaltning. 

§ 3:13 Revision 
 
Distriktsårsmötet väljer två revisorer och två 
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie distriktsårsmöte. Om 
distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock 
besluta att de nya revisorerna ska tillträda vid 
en tidpunkt som infaller innan årsmötet har 
avslutats.  
 
Revisorerna utser en föredragande revisor 
bland sig själva. De kan utse en auktoriserad 
eller godkänd revisor.  
 
Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens 
verksamhet och ekonomiska förvaltning. De 
ska till distriktsårsmötet lämna en revisions-
berättelse med förslag om fastställande av 
resultaträkning och balansräkning samt 
förslag i frågan om ansvarsfrihet för distrikts-
styrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av 
distriktets räkenskaper och förvaltning.  
 
Den som genomför revisionen har rätt att ta 
del av de handlingar och de upplysningar 
som behövs för revisionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtydligande om att distriktet ska lämna ut 
de handlingar och ge de upplysningar som 
behövs. 
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§ 4:14 Revision 
 
Årsmötet väljer två revisorer och minst en 
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av 
nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig 
kan det dock besluta att de nya revisorerna 
ska tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan årsmötet har avslutats.  
 
Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet 
och ekonomiska förvaltning. De ska till 
årsmötet lämna en revisionsberättelse med 
förslag om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt förslag i fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan 
besluta om revision av föreningens 
räkenskaper och förvaltning. 

§ 4:14 Revision 
 
Årsmötet väljer två revisorer och minst en 
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av 
nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig 
kan det dock besluta att de nya revisorerna 
ska tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan årsmötet har avslutats.  
 
Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet 
och ekonomiska förvaltning. De ska till 
årsmötet lämna en revisionsberättelse med 
förslag om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt förslag i fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Distriktsstyrelsen kan besluta om revision av 
föreningens räkenskaper och förvaltning.  
 
I de fall det är uppenbart att det finns brister 
hos en förening och dessa brister kan leda 
till att IOGT-NTO:s verksamhet, anseende 
eller ekonomi allvarligt skadas får även 
förbundsstyrelsen besluta om revision av 
föreningens räkenskaper och förvaltning.  
 
Den som genomför revision har rätt att ta 
del av handlingar och information som rör 
föreningens/distriktets räkenskaper och 
förvaltning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningsrevision ska i första hand göras av 
distriktet. Endast undantagsvis ska förbundet 
göra revisionen.  
 
 
 
 
 
 
 
Förtydligande om att distriktet ska lämna ut 
de handlingar och ge de upplysningar som 
behövs. 
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§ 4:16 Upplösning  
 
En förening kan upplösas genom beslut med 
två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte 
 
Till detta möte ska varje medlem få en 
skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. 
Där ska det tydligt framgå att mötet gäller 
upplösning av föreningen. Kallelsen ska även 
skickas till det distrikt och den krets som 
föreningen tillhör. Om mötet inte blir 
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter 
samråd med föreningens medlemmar.  
 
 
 
 
 
När en förening har upplösts ska förbundet 
erbjuda medlemmarna medlemskap i en 
annan förening eller direktanslutning till 
distriktet eller förbundet.  
 
Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar distriktet, utom sådana tillgångar 
som enligt § 6:1 förvaltas av förbundet, som 
tillfaller förbundet. Finns det inget verksamt 
distrikt tillfaller tillgångarna förbundet. 

 

§ 4:16 Upplösning  
 
En förening kan upplösas genom beslut med 
två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte 
 
Till detta möte ska varje medlem få en 
skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. 
Där ska det tydligt framgå att mötet gäller 
upplösning av föreningen. Kallelsen ska även 
skickas till det distrikt och den krets som 
föreningen tillhör. Om mötet inte blir 
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter 
samråd med föreningens medlemmar. Om 
föreningen inte har några registrerade 
medlemmar får distriktsstyrelsen eller 
förbundsstyrelsen upplösa föreningen utan 
att först kalla till föreningsmöte.  
 
När en förening har upplösts ska förbundet 
erbjuda medlemmarna medlemskap i en 
annan förening eller direktanslutning till 
distriktet eller förbundet.  
 
Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar distriktet, utom sådana tillgångar 
som enligt § 6:1 förvaltas av förbundet, som 
tillfaller förbundet. Finns det inget verksamt 
distrikt tillfaller tillgångarna förbundet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningar utan medlemmar ska kunna 
läggas ned utan årsmöte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Observera att sista stycket föreslås ändras, se 
ovan under avsnitt Tillgångar i föreningar 
och distrikt. 
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Samtliga förslag konsoliderade i 
paragrafordning 
§ 1:1 Organisation  
IOGT-NTO är en nykterhets- och påverkansorganisation i Sverige. IOGT-NTO är en del av 
Movendi International. 

IOGT-NTO är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. IOGT-NTO bildar tillsammans med 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Junis och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) 
IOGT-NTO-rörelsen.  

Förbundens särart med avseende på verksamhet och medlemsåldrar bildar en bred helhet. 
Förbunden utgår i sin verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. 
 
§ 1:3 IOGT-NTO:s ändamål 
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar 
människor att leva ett fritt och rikt liv. 

Vårt uppdrag är att tillsammans påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning. 
 
§ 2:6 Kongressärenden 
På en ordinarie kongress ska följande ärenden tas upp: 

a) val av ordförande och sekreterare för kongressen, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare  

b) fastställande av föredragningslista 

c) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud och övriga röstberättigade 
deltagare  

d) ställningstagande till om kongressen har kallats enligt stadgarna  

e) ställningstagande till om kongressen är beslutsmässig  
 
[…] 
 
§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte  
Distriktsårsmöte hålls vart annat år, de år det inte är kongress, på den tid och plats som 
föregående distriktsårsmöte har beslutat. Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka då den 
15 april infaller.  

Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårsmöte senast två månader innan distriktsårsmötet 
öppnas. Om distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid kan 
förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.  

Varje medlem, förening och krets inom distriktet kan skicka motioner till distriktsårsmötet. 
Distriktsstyrelsen ska ha fått motionerna senast sex veckor före distriktsårsmötet. 
Distriktsstyrelsen ska yttra sig över varje motion.  

Anmälda medlemmar och revisorerna ska ha fått alla handlingar till distriktsårsmötet senast 
tio dagar innan distriktsårsmötet öppnas.  
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Distriktsårsmötet väljer en valberedning som ska förbereda de val som ska göras på nästa 
distriktsårsmöte. Distriktsstyrelsen kan utse utskott för att förbereda andra ärenden. 
Valberedningen och utskotten bör samråda med sina motsvarigheter inom IOGT-NTO-
rörelsens övriga distrikt.  

Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst hälften 
av de anmälda medlemmarna är närvarande. 
 
§ 3:3 Extra distriktsårsmöte  
Om distriktsstyrelsen, revisorerna eller förbundsstyrelsen beslutar det ska extra 
distriktsårsmöte hållas. Extra distriktsårsmöte ska också hållas om det begärs av minst en 
tredjedel av distriktets föreningar.  

Ett extra distriktsårsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till 
att distriktsårsmötet hålls.  

Distriktsstyrelsen ska kalla till extra distriktsårsmöte senast en månad innan det öppnas.  

Anmälda medlemmar och revisorerna ska ha fått alla handlingar till extra distriktsårsmötet 
senast tio dagar innan det extra distriktsårsmötet öppnas. 

Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst 
hälften av de anmälda medlemmarna är närvarande. 
 
§ 3:4 Distriktsårsmötesombud – Utgår – Konsekvensändring av §-numrering kommer att 
göras. 
 
§ 3:5 Valmöte  
Valmöte hålls de år det är kongress på den tid och plats som distriktsstyrelsen har beslutat.  

Valmötet väljer ombud och ersättare till kongressen. Det får också behandla andra frågor 
kopplade till kongressen som anges i kallelsen. 

Distriktsstyrelsen ska kalla till valmöte senast en månad innan valmötet öppnas. Om 
distriktsstyrelsen inte har kallat till valmöte så att det kan hållas i tid kan förbundsstyrelsen 
kalla till valmöte vid en senare tidpunkt.  

Anmälda medlemmar och revisorerna ska ha fått alla handlingar till extra distriktsårsmötet 
senast tio dagar innan det extra distriktsårsmötet öppnas. 

Valmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst hälften av de 
anmälda medlemmarna är närvarande. 
 
§ 3:6 Mötesrättigheter och beslutsformer  
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- och yttranderätt på distriktsårsmöte och 
valmöte. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande.  

Varje anmäld och närvarande medlem, antingen direktansluten till distriktet eller ansluten 
till någon av distriktets föreningar, har förslags- och rösträtt. 

Varje ledamot av distriktsstyrelsen och föredragande revisor har förslagsrätt. 

Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre personer än det antal som 
ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig.  



   

 Stadgar 37 (41) 

Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp. 
 
§ 3:7 Distriktsårsmötesärenden  
På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande ärenden tas upp:  

a) val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare  

b) fastställande av föredragningslista 

c) fastställande av antalet anmälda och närvarande medlemmar 

d) ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna  

e) ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt  

f) val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare  

g) rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott 

h) föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse  

i) föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse  

j) föredragning av revisionsberättelse  

k) fastställande av resultaträkning och balansräkning  

l) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen  

m) beslut om motioner och förslag  

n) beslut om ersättningar  

o) beslut om arbetsplan för innevarande och kommande kalenderår  

p) beslut om budget för innevarande och kommande kalenderåret  

q) beslut om antal ledamöter, minst fem, i distriktsstyrelsen samt om deras mandattid  

r) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella ytterligare 
ledamöter i distriktsstyrelsen  

s) val av två revisorer och två ersättare  

t) val av valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande, och eventuella 
ersättare  

u) eventuella ytterligare val  

v) beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte  

w) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen  
 
Protokollet från distriktsårsmötet ska inom två månader göras tillgängligt för förbunds-
styrelsen, anmälda och närvarande medlemmar, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorerna 
och samtliga föreningar inom distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på distrikts-
expeditionen eller hos distriktsstyrelsens ordförande. 
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§ 3:10 Valbarhet till förtroendeuppdrag 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i 
distriktet.  
 
§ 3:12 Ekonomisk förvaltning 
Räkenskapsåret är ett kalenderår. 

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast tre veckor före distrikts-
årsmötet tillsammans med distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse. De år ordinarie 
distriktsårsmöte inte ska genomföras ska detta istället ske senast den 15 mars året efter 
räkenskapsåret. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en 
balansräkning.  

De år då distriktsårsmöte hålls ska distriktsstyrelsen även lämna verksamhethetsberättelse 
för de två föregående kalenderåren till revisorerna. 
 
§ 3:13 Revision 
Distriktsårsmötet väljer två revisorer och två ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie distriktsårsmöte. Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att 
de nya revisorerna ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. 

Revisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. De kan utse en auktoriserad eller 
godkänd revisor. 

Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till 
distriktsårsmötet lämna en revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av distriktets räkenskaper och förvaltning. 

Den som genomför revisionen har rätt att ta del av de handlingar och de upplysningar som 
behövs för revisionen. 
 
§ 4:6 Årsmötesärenden  
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden tas upp:  

a) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och två protokolljusterare 

b) fastställande av föredragningslista  

c) fastställande av antalet närvarande medlemmar 

d) ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna  

e) ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt  

f) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

g) föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 

h) föredragning av revisionsberättelse 

i) fastställande av resultaträkning och balansräkning 

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen 

k) beslut om motioner och förslag 

l) beslut om ersättningar 
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m) beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte 

n) beslut om eventuell lokal medlemsavgift för det kommande kalenderåret 

o) beslut om budget för det pågående kalenderåret 

p) beslut om antal ledamöter, minst fem, och ersättare i styrelsen 

q) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella ytterligare 
ledamöter och ersättare i styrelsen 

r) val av två revisorer och minst en ersättare 

s) val av valberedning och eventuella ersättare 

t) val av ombud och ersättare till kretsårsmötet om föreningen tillhör en krets 

u) eventuella ytterligare val 

v) beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte 

w) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen 
 
Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor göras tillgängligt för revisorerna och 
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos ordföranden. 
 
§ 4:10 Valbarhet till förtroendeuppdrag 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i 
föreningen.  
 
§ 4:14 Revision 
Årsmötet väljer två revisorer och minst en ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av nästa 
årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya revisorerna ska tillträda 
vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats.  

Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till årsmötet 
lämna en revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Distriktsstyrelsen kan besluta om revision av föreningens räkenskaper och förvaltning.  

I de fall det är uppenbart att det finns brister hos en förening och dessa brister kan leda till att 
IOGT-NTO:s verksamhet, anseende eller ekonomi allvarligt skadas får även förbundsstyrelsen 
besluta om revision av föreningens räkenskaper och förvaltning. 

Den som genomför revision har rätt att ta del av handlingar och information som rör 
föreningens/distriktets räkenskaper och förvaltning.  
 
§ 4:16 Upplösning 
En förening kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte. 

Till detta möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. Där ska 
det tydligt framgå att mötet gäller upplösning av föreningen. Kallelsen ska även skickas till det 
distrikt och den krets som föreningen tillhör. Om mötet inte blir beslutsmässigt kan förbunds-
styrelsen eller distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter samråd med föreningens 
medlemmar. Om föreningen inte har några registrerade medlemmar får distriktsstyrelsen 
eller förbundsstyrelsen upplösa föreningen utan att först kalla till föreningsmöte.  
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När en förening har upplösts ska förbundet erbjuda medlemmarna medlemskap i en annan 
förening eller direktanslutning till distriktet eller förbundet. 

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar distriktet. Finns det inget verksamt distrikt 
tillfaller tillgångarna förbundet. 
 
§ 6:1 Rättsförhållanden 
Varje förening eller distrikt inom IOGT-NTO eller krets inom IOGT-NTO-rörelsen har rätt att 
bedriva sin verksamhet självständigt, så länge detta sker i överensstämmelse med dessa 
stadgar. 
 
Varje förening eller distrikt inom IOGT-NTO, varje krets inom IOGT-NTO-rörelsen eller 
förbundet IOGT-NTO kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter, äga fast och lös 
egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Beslut av föreningar och 
distrikt gäller dock inte förrän de har fastställts av förbundsstyrelsen, om de innebär att 
föreningen eller distriktet 

a) köper fast egendom, 

b) gör sig av med fast egendom eller del i fast egendom, 

c) köper aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom av betydelse för 
verksamheten, 

d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom av betydelse för 
verksamheten, 

e) tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i egen 
fastighet, 

f) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska det egna inflytandet i bolag eller förening, där 
föreningen eller distriktet har bestämmande inflytande genom aktieinnehav eller på annat 
sätt, 

g) gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av större värde, 

h) använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften, 

i) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda dem på sätt som strider mot dessa 
stadgar eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller 

j) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. De 
bestämmelser i denna paragraf som avser fast egendom ska också gälla byggnader på ofri 
grund. 
 
Förbundsstyrelsen kan förbjuda föreningar och distrikt att verkställa beslut som avser de 
frågor som nämns ovan, och som inte har fastställts av förbundsstyrelsen.  

Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de anvisningar om anskaffande, användning, 
förvaltning och försäljning av fast egendom som förbundsstyrelsen fastställer.  

Föreningar och distrikt ska redovisa kapital som de får vid försäljning av fast egendom eller 
del i fast egendom till förbundsstyrelsen. Detta gäller också kapital som de får i ersättning för 
fast egendom efter brand eller annan skada eller expropriation, eller till följd av annat 
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av förbundsstyrelsen för föreningens eller distriktets 
räkning. Förbundsstyrelsen kan besluta att någon annan ska förvalta kapitalet. Föreningar 
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och distrikt måste fatta beslut om att använda kapital enligt ovan inom en period på fem år, 
i annat fall tillfaller kapitalet distriktet.  

Kapitalet får inte användas för andra ändamål än köp av fast egendom eller del i fast egendom.  

Förbundsstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får användas på annat sätt. Avkastning på 
kapitalet får användas till den löpande verksamheten i den förening eller det distrikt som 
kapitalet tillhör. 


	Ärende 45
	Förbundsstyrelsens förslag nr 07
	Revidering av stadgar
	Revidera och modernisera IOGT-NTO:s stadgar
	A. IOGT-NTO:s strategiska inriktning
	B. Demokrati
	Rösträtt på distriktsårsmöten
	Representation på kongressen
	Årsmötesärenden

	C. Tillgångar i föreningar och distrikt
	Översyn av § 6:1 – inga ändringsförslag
	Deponerade medel och femårsregeln
	Föreningstillgångar vid upplösning

	D. Förvaltningsfrågor i föreningar och distrikt
	Förtydligande om frister vid revision
	Förenings- och förbundsrevision
	Upplösning av förening

	E. Medlemslöftet
	Övriga ändringsförslag

	Samtliga förslag konsoliderade i paragrafordning


